KU må ikke gå i stå
Af: rektor Ralf Hemmingsen
Råbene gjaldede fra Lindegården. ”Ralf H, Ralf H - KU går i stå”. Råb og bannertekster
ved studenterdemonstrationen var holdt i et humoristisk og grundsympatisk toneleje.
Bagved lå alvoren: KU mister medarbejdere.
Nogle af årsagerne er vi ikke selv herre over. Nedgang i frie midler.
Nedgang i uddannelsesindtægter: STÅ-produktionen på Geologi og Geografi er faldet
med 35 procent på 10 år - på Biologi er den faldet 20 procent. Desuden er der ikke
indhentet nok eksterne midler til at kompensere. Det er en meget svær situation for
de berørte medarbejdere - og for KU. Jeg kan godt forstå, at de studerende og også
andre er bekymrede, og at stemningen er sløj flere steder. De samlede resurser til
naturfagene skal øges, men undervejs er vi nødt til at holde budgettet.
Grundlæggende er der brug for, at politikerne tager ansvar og retter op på
den mærkbare diskrepans mellem den politiske retorik og den oplevede virkelighed på
KU. Man kan ikke spare sig til et eliteuniversitet. Man kan heller ikke spare sig til at
holde niveauet. Hvis statsministeren virkelig mener, at Danmark skal have et
universitet i den europæiske top ti, kræver det substantielle ændringer: Flere frie
midler og en ny fremtidspulje til erstatning for globaliseringsmidlerne, som tørrer ud i
2012. Staten bør også overveje en ”Match-box”, således at universitetet ”belønnes”
med penge, når det selv har skaffet private forskningsmidler. Flerårige
forskningsforlig ville muliggøre langsigtet planlægning, kontinuitet og forudsigelighed.
Endelig er der behov for realistiske økonomiske rammer for uddannelserne, så de ikke
længere tenderer til underskudsforretninger. Man bør overveje et generelt
taxameterløft, gradvist optrappet over årene.
På det politiske niveau presser KU på for at få bedre bevillingsmæssige
rammer. Samtidig skal vi selvfølgelig løse de konkrete problemer inden for de givne
rammer. Dekanen på NAT arbejder tæt sammen med de involverede institutter for at
skabe en bedre økonomi for fremtiden. Status på BIO- og GEO-uddannelserne er, at
tre valgfrie kurser må aflyses. De i alt 29 berørte studerende fik alle i januar tilbud om
at tilmelde sig alternative kurser, som kan følges uden studietidsforlængelse.
Vejledning af igangværende kandidatspecialer fortsætter. Og studerende, der har
spørgsmål til deres studieforløb, har fået tilbud om individuel studievejledning.
Men problemets dybde og perspektiver fordrer, at vi også tænker længere
frem. Derfor har dekanen på NAT nedsat en taskforce, der senest d. 1. juni skal
fremlægge initiativer til, hvordan man styrker rekruttering af studerende, kvaliteten af
uddannelserne og uddannelsesøkonomien på Geologi og Geografi. De GEOinteresserede virksomheder må med i et langsigtet løft. Det er ligeledes godt, at
ledelsen på NAT arbejder tæt sammen med ansatte og studerende på Biologisk
Institut for bl.a. at styrke rekruttering, økonomi og fagligt samarbejde.
Situationen for BIO- og GEO-uddannelserne afspejler også en større
tematik. Rekrutteringen i hele uddannelsessystemet til naturfaglige uddannelser er
vigende og står ikke mål med behovet. Der tegner sig en katastrofal mangel på lærere
på de gymnasiale ungdomsuddannelser og i folkeskolen.

Men naturfagenes dyk skal ikke opfattes som en naturlov. Vi skal være
med til at tale de naturvidenskabelige fag op. Selv i den vanskelige, aktuelle situation
skal vi tydeligt signalere til fremtidens studerende, at KU og de naturvidenskabelige
uddannelser er attraktive og indebærer gode jobmuligheder. NAT, LIFE og FARMA
udfører et stort arbejde for at formidle værdien af deres uddannelser til kommende
studerende. Ingen bør betvivle geologens arbejdsglæde, samfundsnytte og
erhvervsmuligheder. Samtidig har et nyt samlet Statens Naturhistorisk Museum på KU
alle tiders chance for at skabe en kultur for naturfagene som en uomgængelig del af
den almene dannelse i Danmark.
KU har med sine internationalt anerkendte forskningsmiljøer inden for det
naturvidenskabelige område et unikt udgangspunkt, og en samfundsmæssig
forpligtelse, til at styrke naturfagene i hele uddannelsessystemet. Den opgave kan og vil - vi fortsat løfte. Det kræver, at vi holder fast i vores stærke faglighed og
forskningsbaserede uddannelser. På den måde vil KU ikke gå i stå.

